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Kính gửi: 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện; 

- Các doanh nghiệp: Bưu chính, Viễn thông, Truyền hình cáp 

trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 11/01/2021 của Chủ tịch UBND 

huyện về tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Công văn số 

70/STTTT-QLVT ngày 14/01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc 

đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.  

Để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của 

cấp ủy Đảng, Chính quyền và nhu cầu của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 

năm 2021; Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn, an ninh hoạt động cung cấp, sử 

dụng dịch vụ bưu chính, thông tin trên mạng viễn thông, Internet, đặc biệt tại 

các điểm cung cấp dịch vụ Internet công cộng trên địa bàn quản lý. 

- Kiểm tra, đảm bảo hệ thống đài truyền thanh cơ sở hoạt động ổn định, sẵn 

sàng thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền qua sóng đài truyền thanh 

phục vụ Nhân dân vui xuân đón Tết. 

- Tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông triển khai hạ 

tầng, xử lý, ứng cứu các sự cố thông tin liên lạc, các trường hợp mất an toàn, an 

ninh thông tin trên địa bàn. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện 

- Kiểm tra, đảm bảo hệ thống đài truyền thanh cơ sở hoạt động ổn định, sẵn 

sàng thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền qua sóng đài truyền thanh 

phục vụ Nhân dân vui xuân đón Tết. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về đảm bảo an toàn, an ninh 

thông tin liên lạc trên địa bàn huyện, thông tin, quảng bá du lịch, di tích lịch sử, 

văn hóa, danh thắng, lễ hội và các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của xứ 
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đủ, chính xác và kịp thời các chủ trương chính sách của Nhà nước, cũng như 

thông tin về phòng chống dịch Covid-19, tích cực cảnh báo người dân không 

chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh. 

3. Các doanh nghiệp bưu chính 

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác các dịch vụ bưu 

chính, chuyển phát, đảm bảo an toàn việc tiếp nhận, chuyển phát các loại bưu 

phẩm, ấn phẩm, văn bản của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. 

Đề cao cảnh giác, phối hợp kịp thời với các đơn vị chức năng ngăn chặn các 

hành vi lợi dụng mạng lưới bưu chính, chuyển phát để vận chuyển, phát tán 

hàng cấm, hàng lậu và các ấn phẩm có nội dung vi phạm pháp luật. Ưu tiên đảm 

bảo tuyệt đối an toàn trong việc vận chuyển các công văn, công điện, bưu phẩm 

của các cơ quan Đảng, Chính quyền và lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn 

huyện. 

- Tổ chức đủ lực lượng, thiết bị và phương tiện thực hiện chuyển phát 

nhanh chóng, kịp thời thư, bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa, tiền lương phục vụ 

Nhân dân vui Xuân đón Tết. 

- Đảm bảo tốt an ninh, an toàn, phòng - chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị. 

Thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực điều hành, khai thác mạng lưới bưu 

chính, đảm bảo hoạt động thông suốt. 

- Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của Sở Thông tin và 

Truyền thông, UBND huyện, các cơ quan cấp trên.  

3. Các doanh nghiệp Viễn thông, Truyền hình cáp 

- Xây dựng và triển khai tốt phương án đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh 

thông tin, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, thiết bị dự phòng để đảm bảo thông 

tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. 

- Ưu tiên xử lý, đảm bảo liên lạc phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của 

các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương; Triển khai phương án kỹ thuật đảm 

bảo mạng lưới phục vụ tối đa nhu cầu thông tin liên lạc tăng cao trong dịp Tết 

Nguyên đán của Nhân dân trên địa bàn huyện, đặc biệt trong thời điểm giao 

thừa. 

- Cung cấp các kênh truyền hình có chất lượng tốt, phục vụ chuyển tải 

thông tin và đáp ứng nhu cầu xem truyền hình của người dân trong dịp Tết 

Nguyên đán. 

- Thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực điều hành, trực ứng cứu 

thông tin và vận hành khai thác mạng lưới viễn thông, truyền hình cáp đảm bảo 

hoạt động thông suốt 24/24 giờ trong ngày. 

- Phối hợp với các cơ quan nhà nước tại địa phương, tăng cường các biện 

pháp đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin và phòng - chống cháy nổ 
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tại cơ quan, đơn vị; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng mạng 

lưới viễn thông, truyền hình cáp để phát tán các nội dung thông tin trái pháp 

luật. 

- Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của Sở Thông tin và 

Truyền thông, UBND huyện, các cơ quan cấp trên.  

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Giám đốc Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và Du lịch; Giám đốc các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn 

thông, Truyền hình cáp trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có tình huống đột xuất báo cáo kịp thời 

về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa) để phối hợp xử lý./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tam 
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